ELEKTRONİK KART YENİLEME – KAYIP/ÇALINTI SÜRECİ
Kart Yenileme İçin;

Kart yenileme
sebebi nedir?

Kırılma/Bozulma
Öğretmen
veya öğrenci
kartı mı?

Evet

Aynı eğitim öğretim
yılı içinde mi?

Hayır

Eski kartın seri numarası
Belbim’e gönderilerek
kara listeye alınması
sağlanır.

Belbime seri
numarası gönderim
işlemi saatte bir
yapılmaktadır.

Öğretmen
veya Öğrenci
kartı mı?
Online başvurunun
geçerli olduğu kart
türlerinde, online
başvuru yapılarak
da kayıp kart
yenileme işlemi
gerçekleştirilebilir.

Deforme olmuş kart ve
kart bedeli görevliye
teslim edilir.

Öğrenci belgesi /
Kurum üst yazısı
temin edilir.

Telefon,İnternet
kanallarından ya da
bireysel olarak kayıp
bildirimi yapılır.

Online başvurunun
geçerli olduğu kart
türlerinde, online
başvuru yapılarak da
yenileme işlemi
gerçekleştirilebilir.

Hayır

Deforme olmuş kart
ile birlikte başvuru
merkezlerinden birine
gidilir.

Evet

Kayıp/Çalıntı

Evet

Hayır

Öğrenci belgesi /
Kurum üst yazısı
temin edilir.

Hayır

Başvuru
merkezlerinden
birine gidilir.

Evet

1. kayıp ile 2.
ve 3.
kayıplarda kart
ücreti farklıdır.

Kart ücreti ve varsa
gerekli belgeler
görevliye teslim edilir.

Kart basılarak
sahibine teslim
edilir.

Aynı eğitim
öğretim yılı
içinde mi?

Kart basılarak
sahibine teslim edilir.
İşlem
tamamlandı.

Hayır

Bakiye aktarımı
yapmak istiyor
mu?
Evet

Bakiye aktarımı
gerçekleştirildi.

Belbim yeni karta
aktarım yaparak,kartı
kişinin adresine
postalar.

PTT Kargo şubelerinden
birine giderek,kartını
Belbim’e ücretsiz olarak
gönderir.

Hayır

Aktarım
yapılabilecek
şubelere
gidebiliyor mu?
Evet

Karaköy, Hasanpaşa
Şubelerine ya da Belbim
bürosuna gidilir.

Yenikart
görevliye
teslim edilir.

Evet

Belbim İncirli Bakırköy Metro
istasyonunda
bulunmaktadır.

İndirimli
Kart mı?
Hayır

Eski kartın seri numarası
Belbim’e gönderilerek kara
listeye alınması sağlanır.
Bakiye aktarımı
gerçekleştirildi.

Kişinin iletişim
bilgileri alınır.

Hayır

Belbim bürosuna
gidilir.

Aktarım
yapılabilecek
şubelere gidebiliyor
mu?

Kişiye bakiye aktarımı
yapabileceği bildirilir.

Evet

Karaköy, Hasanpaşa
Şubelerine ya da Belbim
bürosuna gidilir.

Görevli eski karttaki
bakiyeyi yeni karta
aktarır.
Bakiye aktarımı
gerçekleşti.

Evet

Belbim yeni karta aktarım
yaparak,kartı kişinin
adresine postalar.

PTT Kargo şubelerinden
birine giderek,kartını
Belbim’e ücretsiz olarak
gönderir.

Bakiye aktarımı
yapmak istiyor
mu?

Evet

İndirimli Kart mı?

Yenikart görevliye
teslim edilir.

Bakiye aktarımı
gerçekleşti.

Görevli eski karttaki
bakiyeyi yeni karta aktarır.

Hayır

Belbim bürosuna
gidilir.

Hayır

İşlem
tamamlandı.

